
Questenberg
Onder Wodans muts

Zwaarte: een korte route van slechts 6 km., maar hoogst interessant en afwisselend.
Trek er meerdere uren voor uit.
Bewegwijzering: eenvoudig, maar tussen Dinsterbachschwinde en Krummer Trift beperkt aangegeven.
Hoogste punt: Queste 320m
Startpunt: Parkeerplaats en bushalte bij de uitgang van het dorp Questenberg richting Wickerode.
Duur: werkelijke duur 1.30-2 uur, maar inclusief de bezichtigingen 3-4 uur.

Wanneer de winter een dichte nevel op de krijtbergen rondom Questenberg legt, noemen de ouden dit
“Wodans muts”. Onder de nevelmuts verbergen zich 3 geheimzinnige burchten; een oeroud heidens
feest; beekjes die ondergronds verdwijnen en een houten Roland. Dit alles kun je in een meer
vriendelijk jaargetijde ontdekken op een spannende wandeling door de ZuidHarzer  krijtbergen.

Vanaf de parkeerplaats in Questenberg in de richting van Wickerode voert een bewegwijzerde
wandelroute door het krijtlandschap je naar boven, naar de Queste. Het pad loopt steil omhoog vanuit
het vochtige dal en uit het heldere krijtsteen bloeien heidekruid; klokbloemen en een bijzonder
gipskruid, dat eigenlijk alleen op alpine niveau gedijt. Na een kleine kilometer bereik je het
hoogplateau van de Queste en je hebt uitzicht over het dal met het dorp Questenberg ende ruïne van de
Questenburcht op een vooruitspringende rots daar tegenover. Het plateau wordt gedomineerd door de
Queste; een 10 meter hoge eikenstam met een enorme krans uit het loof van een berk. Het herinnert
aan een Keltisch kruis en dat is het symbool van een Germaanse- of een nog oudere
zonnewendecultus. De stam en zijbalken delen het kruis in de 4 seizoenen. In de 6de eeuw nadat de
heidense cultuur gekerstend was is het ritueel in een pinksterfeest veranderd. Ook nu nog wordt elk
jaar op pinkstermaandag de zon feestelijk begroet en de Queste met fris groen opgetuigd.
De afdaling naar het dorp voert langs de gletsjertoppen, die vóór de vroegere toegang van de
Questengrot liggen. Het betreft hier diepe gaten, die door stijgend rivierwater uit het krijtgesteente zijn
gesleten. De grotten zijn niet meer toegankelijk. Interessant is de geschiedenis, die verhaalt dat de
toegang van de grot zich achter het huis op nr. 29 aan de Braugasse bevond. De bewoner had zich het
recht toegeëigend om de grot te gebruiken als keuken; kelder en opslag. De begaanbare lengte bedroeg
100 m.  De toegang is echter in 1944 in verval geraakt en het huis is in 1975 afgebroken.
De wandeling wordt vervolgd door het dorp tot aan de kerk en de dorpslinde met de houten Roland,
waarvan er maar 3 zijn in Duitsland. In de Middeleeuwen stond de Roland voor een teken van
onafhankelijk zelfrecht. Ongewoon is het dat een klein nietszeggend dorp als Questenberg een eigen
rechtspraak had sinds 1730. De halsboei aan de muur van het kerkhof is een aanwijzing hiervoor.



Achter de kerk loopt een onverhard pad steil naar boven naar de questenburcht. Deze is rond 1270
gebouwd. Tot de dertig jarige oorlog was deze bewoond, daarna raakte zij in verval. De boog van het
poorthuis is bewaard gebleven en heet de bezoeker nog welkom. De resten van het paleis en de toren
zijn nog begaanbaar. De op instorten staande gewelven zijn toegankelijk gemaakt door half in de
grond gaten te maken. Wie diep bukt om een blik naar binnen te werpen ziet in de stenen ongewone
markeringen. De betekenis is raadselachtig, wellicht een herinnering aan bouwwerkzaamheden of
landbouwkundige activiteiten. Op de karakteristieke krijtbergen zijn nog meer overblijfselen te vinden.
Zo vind je op de Arnsberg nog de restanten van een verdedigingswerk dat uit de Bronstijd dateert en
een rol gespeeld zou hebben in een Germaans conflict tussen Armin de Cherusker en de
Markomannenvorst Marbod. In ieder geval is het werk op de Arnsberg onbegaanbaar en geheel
overwoekerd. Restanten van nog een verdedigingswerk zijn op de Klause noordelijk van Questenberg
zichtbaar.
Terug in het dorp volg je verder de Karstwanderweg en buigt af naar links de Hirtengasse in; de half
verharde weg loopt langs de Hasenbornschwinde en verder naar de Dinsterbachschwinde, zeer
indrukwekkend en de grootste van de ZuidHarz. Een Schwinde betekent dat het water van een beek
plotseling in een grot  of kloof verdwijnt en ondergronds verder stroomt. Met recht een natuurwonder.
Vanaf de weg loopt een pad dwars door een bloeiende weide naar een oplichtende krijtrots met daarin
uitgesleten een kloof, waarin smeltwater of regenwater geheimzinnig verdwijnt. Het langzaam
uitslijten van de rotswand heeft wel een risico van steenlawines. Dus niet in de kloof zelf klimmen. De
wandeling volgt verder de half verharde weg en je neemt de brug over de Dinsterbach en na ongeveer
400 meter buig je rechts af een beschermd natuurgebied in. Langs velden met fruitbomen kronkelt de
weg zich door het Borndal en de markante silhouetten van de Kyfferhaüserbergen worden zichtbaar.
Na een kilometer buig je nogmaals rechtsaf richting Wickerode/Bennungen en daar kom je bij een
schuilhut. Direct achter deze hut buigt de Krumme Trift af en dit pad loopt idyllisch langs spaarzaam
begroeide krijtrotsen, dat over gaat in een oude veldweg. De veldweg met berken en eiken loopt rond
de Arnsberg en voert terug in het kanalengebied van het dorp, waarmee je terug bent op het startpunt.

Tip:
Voor de culinaire wandelaar is het aan te bevelen een maaltijd te gebruiken In restaurant
 “zur Queste”. De waardin serveert in het licht van de oude traditie van het Questenfeest de oude
Keltische gerechten. Alles vers gekookt met kruiden uit de eigen kruidentuin. Vegetarische gerechten
staan ook op de kaart.
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